TAAHHÜTNAME
I. ATR DOLAŞIM BELGESİ İLE İLGİLİ OLARAK.
İhracatını gerçekleştirmekte olduğumuz, …………….…….tarih ve ..………….……… no’lu fatura ile ………..……… no’lu
ATR Dolaşım
Belgesi muhteviyatı eşyanın;
( ) a) Tamamen Türk Menşe’li ürünler olduğunu,
( ) b) Tamamen Türkiye’de üretilmediğini, üçüncü ülke menşeli hammadde, aksam ve parça ihtiva ettiğini, ancak
bunlarla ilgili ithalatta Telafi Edici Verginin ödendiğini,
( ) c) Dahilde İşleme izin belgesi kapsamında üçüncü ülke menşeli hammadde, aksam ve parça ihtiva ettiğini, telafi edici
verginin ihracat beyannamesinin kapatılması esnasında ilgili gümrük idaresine ödeneceğini ve belgesinin 1 ay
içerisinde Odaya ibraz edileceğini
( ) d) Üretimde kullanılan hammadde, aksam ve parçaların Avrupa Birliği’ne üye veya Serbest Ticaret Anlaşması
imzalanan ülkelerden ithal edildiğini, dolayısıyla Türkiye’de Serbest Dolaşım halinde bulunduğunu,
( ) e) Üçüncü ülke menşeli olduğunu, Türkiye veya Topluluk üyesi ülkelerde ithal işlemleri tamamlanmış, gerekli gümrük
vergisi, eş etkili vergi ve resimlerinin tahsil edilmiş olduğunu veya bu vergiler açısından tam veya kısmi iadeden
yararlanmamış serbest dolaşımdaki eşya olduğunu,
II. EUR.1 DOLAŞIM SERTİFİKASI İLE İLGİLİ OLARAK
İhracatını gerçekleştirmekte olduğumuz ……………..…….tarih ve …………..……..no.lu fatura ile …………………… no.lu
EUR.1 Dolaşım
Sertifikası muhteviyatı eşyanın;
( ) a) Tamamen Türk Menşeli ürünler olduğunu,
( ) b) 17 Mayıs 1998 tarih ve 23345 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tarım ürünleri ticaretine ilişkin Menşe İspat
Belgeleri Yönetmeliği ve ayrıca 6 Şubat 2003 tarih ve 25016 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gümrük Genel
Tebliği ( Uluslararası Anlaşmalar –Sıra No:4 ) hükümlerine uygun olduğu ve söz konusu Tebliğ hükümlerinde
belirtilen bilgi ve belgelerin firmamızda hazır tutulduğu ve istenildiği takdirde ibraz edilebileceğini,
( ) c) Üretiminde üçüncü ülke menşeli girdiler kullanıldığı, ancak Türkiye’de yeterli işlem ve işçilik görmesi nedeniyle Türk
Menşeli sayıldığını,
( ) d) Üretiminde üçüncü ülke menşeli girdiler kullanıldığı, ancak bunlara ilişkin telafi edici vergilerin ödendiğini,
Yukarıdaki hususlar dikkate alınarak ATR ve/veya EUR.1 belgelerinin Mer’i kanun ve yönetmelik hükümlerine
uygun olarak doldurulduğunu, beyanımızın aksine bir durumun tespiti halinde hakkımızda açılacak her türlü
kovuşturmayı ve sonuçlarını kabul edeceğimizi, ayrıca hatalı beyanımız nedeniyle Samsun Ticaret ve Sanayi
Odası’na rücu edilebilecek her türlü müeyyideyi tazmin etmeyi ve bu konudaki sorumluluğun firmamıza ait
olacağını beyan ve taahhüt ederiz.
Firmayı temsil ve ilzama Yetkili Kişinin
Adı Soyadı:
Ünvanı :
Tarih İmza Kaşe

NOT: Eşyanın durumuna göre ilgili kutu
Veya kutuları (X) ile işaretleyiniz.

